ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 24 ພຶສຈິກາ 2019(11-24-2019 )
__________________________________________
ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຮູ້ພຣະຄຸນ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕຽມສຳລັບວັນຂອບພຣະຄຸນ ທ່ານຢາກເຫັນຫຍັງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນມື້ນັ້ນ?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນ…ໃນທຸກໆສິ່ງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໃນການເດີນທາງໄປປະເທດກຣີກເມື່ອໄວໆມານີ.້

ບ່ອນຢຸດພັກບ່ອນນຶ່ງທີ່ຊື່ນຊອບທີ່ສຸດມີຊວ
ື່ ່າຮ້ານໝາກໄມ້

ແຫ້ງໃນໝູ່ບ້ານນຶ່ງໃນເມືອງເທຊະໂລນິກ. ທັນທີ່ທ່ານເຂົ້າໄປ. ທ່ານຈະປລາດໃຈໃນສີສັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງໝາກໄມ້
ແຫ້ງແລະຜົນະໄມ້ແຫ້ງຈາກເມດີແຕຣາເນ. ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນທັນທີທັນໃດ ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງ
ຫ້ອງໃຫ່ຽໃນຮ້ານຈາກທາງດ້ານໜ້າໄປເຖິງດ້ານຫຼັງ: ມີສາຍພານຂົນສົ່ງໜາກໄມ້ແຫ້ງຫລາຍພັນໜ່ວຍກຳລັງເຄື່ອນ
ໄຫວຢ່າງບໍ່ຂາດ. ສາຍພານກໍເຄື່ອນໄຫຼແລະພ້ອມທີ່ບໍຣິການດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ.
ສາຍພານນັ້ນໄດ້ເຕືອນໃຈຂ້າພະເຈົ້າຂອງເຣື່ອງຊີວິດຄຣິສຕຽນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຕີບໂຕໃນການນຳພາ
ໂດຍພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາເປັນ “ ສາຍພານ” ຜ່ານປະສົບການຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວິດແລະການທ້າທາຍ. ໂດຍທີ່
ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງວ່າໄດ້ປະເຊີນກັບອັນໃດແດ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຄຸນສົມບັດອັນນຶງ່ ຄວນຂັບເຄື່ອນໂດຍພວກເຮົາ: ຄວາມຮູ້
ສຶກຂອບພຣະຄຸນ. ການຂອບພຣະຄຸນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າຄຳເວົ້າແບບງ່າຍໆ “ ຂອບໃຈ” ທີ່ເປັນວິທີທາງ
ຂອງຊີວິດ. ດົນນານມາແລ້ວອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນໜັງສືໄປຫາຄຣິສຕະຈັກນຶ່ງທີ່ເມືອງເທຊະໂລນິກ ໃນເມືອງດຽວ
ກັນ, ເຂົ້າໃຈວ່າຖ້າສ່ວນປະກອບເປັນເຫດຜົນການສ້າງປະສົບການໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອ, ກໍຈະມີການປ່ຽນແປງຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຂົາ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ເທຊະໂລນິກ 5: 12-13
ພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກເຮົາວອນຂໍໃຫ້ເຈົ້າທັງຫຼາຍຮັບຮູ້ຄົນທີ່ເຮັດການໜັກໜ່ວງຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຈົ້າ ຄືຜຄ
ູ້ ຸ້ມ
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ຄອງແລະເຕືອນສະຕິພວກເຈົ້າໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 13 ຈົ່ງນັບຖືແລະຮັກເຂົາຢ່າງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະ
ເນື່ອງດ້ວຍການການງານຂອງເຂົານັ້ນ ຈົ່ງຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ.
ໃນຈົດໝາຍທີ່ຂຽນໄປເຖິງເທຊະໂລນິກ, ໂປໂລເປີດໃຈຂອງທ່ານອອກແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສິດສອນໃຫ້
ຜູ້ທເີ່ ຊື່ອຄວນມີຄວາມຫວັງໃນຊີວິດຂອງການກັບມາຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ. ດັ່ງທີ່ທ່ານໃຊ້ວິທີທາງທີ່ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໃກ້
ຊິດຈົດໝານຂອງທ່ານ, ໂປໂລໄດ້ຂຽນ " ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈົ່ງເລົ້າໂລມອອຍໃຈກັນແລະກັນ ແລະຈົ່ງຊ່ອຍກັນໃຫ້ມີຄວາມ
ຈະເຣີນຂຶ້ນຕາມດັ່ງເຈົ້າທັງຫຼາຍເຮັດຢູ່ນັ້ນ.( 1 ເທຊະໂລນິກ 5: 11).
ໃນຂໍ້ 12, ໂປໂລຊີນ
້ ຳອີກທາງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ກຳລັງໃຈ: ສະແດງການຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ຜູ້ນຳໃນຄຣິສຕະ
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ຈັກ. ແຕ່ລະຄົນທີ່ເຮັດງານດ້ວຍຄວາມຂຍັນຂັນແຂງຕໍກ
່ ານສິດສອນແລະດູແລຮັກສາຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ເພາະ
ພວກເພິນ
່ ໄດ້ຮັບສິດທິອຳນາດໃນກິຈກັມຕ່າງໆ ໂດຍພຣະຄຣິດແລະໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ຮັນຜິດຊອບທີສ
່ ຳຄັນຍິ່ງ
ໃຫ່ຽຂອງການໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະດູແລຫ່ວງໃຍທຸກຄົນເໝືອນຢ່າງພຣະເຢຊູ ( ເຮັບເຣີ 13: 17 ).
ໂປໂລສັ່ງພວກເຮົາ " ຈົ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກຮູ້ບຸນຄຸນ" ຕໍ່ພວກຜູ້ນຳເຫຼົ່ານີ້. ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໝາຍເຖິງຫຼາຍກວ່າການ
ຈ່າຍຄ່າແຮງພວກເພິນ
່ ຫຼາຍກວ່າການເອົາອົກເອົາໃຈຕາມປົກກະຕິທີ່ທ່ານເຮັດໃນເຊົ້າວັນອາທິດ. ຄວາມໝາຍຂອງ
ຄຳ, " ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມທີ່, ຮູ້ຄຸນຄ່າຄວາມຈິງຂອງພວກເພີ່ນ,” ດັ່ງນັ້ນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກັບພວກເພິນ
່ ຈຶ່ງ
ເປັນການສະແດງການຂອບຄຸນມາດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເສັຽສະລະຕາມປົກກະຕິຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄວນ
ເຮັດ. ຖ້າເວົ້າເນັ້ນຍ້ຳອີກຕື່ມ, ໂປໂລໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນຈຸດນີໃ
້ ນຂໍ້ 13: “ຈົ່ງນັບຖືແລະຮັກເຂົາຢ່າງຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະ
ເນື່ອງດ້ວຍການງານຂອງພວກເຂົາ.”
ບາງຄົນໃນພວກເຮົາອາດຈະຄິດຍ້ອນກັບໄປໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຕົກລົງດ້ວຍການຕັດສິນໃຈທີ່ເຮັດກັບຜູນ
້ ຳຂອງ
ຄຣິສຈັກໃນທັນທີທັນໃດ. ພວກເຮົາອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຄິດວ່າຜູ້ນຳເຮັດຂໍ້ຜິດພາດ. ຫຼບ
ື າງທີສ
່ ິດຍາພິບານບໍ່ໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານທີພ
່ ວກເຮົາຄາດຫວັງ. ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດບໍ່ໄດ້ຖາມພວກເຮົາໃຫ້ສັດຊືຕ
່ ໍ່ຜູ້ນຳເພາະພວກເພິນ
່ ກໍຍິນ
ຍອມເຮັດຕາມໃຈຂອງພວກເຮົາໂດຍຕລອດ ຫຼືເພາະພວກເພິນ
່ ເປັນຜູ້ທີ່ສົມບູນແບບ ພວກເພິນ
່ ຈະບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ. ບໍ່
ແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຖາມພວກເຮົາໃຫ້ສັດຊື່ຕໍ່ສິດຍາພິບານພຽງແຕ່ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງສິດຍາພິບານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະ
ແດງຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຄຣິດ. ພຣະວິນຍານເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ຍິນຍອມຮັກຜູນ
້ ຳໂດຍຍິນຍອມຕໍ່ພຣະຄຣິດ ແລະ
ຕໍ່ອຳນາດໜ້າທີ່ ທີ່ພຣະອົງມອບໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ຍອມຮັບດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບ
ຢ່າງເສັຽສະລະທີ່ເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດໃນວິທີທາງການຮຽກເອີ້ນເອົາພວກເພິ່ນ. ພຣະຄຣິດໄດ້ເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່
ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຜູ້ນຳເຫລົ່ານັນ
້ ດ້ວຍຄວາມເພິ່ງພໍໃຈແລະໃຫ້ພວກເພິ່ນດ້ວຍການສະແດງອອກທີ່ເຕັມລົ້ນໄປດ້ວຍ
ຄວາມຮັກຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້.
ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງໂປໂລແມ່ນ “ ຈົ່ງຢູ່ຢ່າງສັນຕິສຸກໃນຖ້າມກາງທ່ານ.” ພວກເຮົາພະຍາຍາມຕໍສ
່ ູ້ເພື່ອສັນຕິສຸກ
ດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງພວກເຮົາໃນທຸກສະຖານະການ ແລະຮວມໄປເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນຖ້າມກາງຄວາມບໍ່
ເຫັນພ້ອມ. ນິ້ເປັນບາງສິ່ງສົ່ງກິນ
່ ສົດ-ໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມອົດທົນ ແລະການຍອມຮັບອຳນາດໜ້າທີ່ ແລະເຖິງຫຼາຍກວ່າ
ນັ້ນດັ່ງເມື່ອພວກເຮົາມີສິ່ງຍາກທີ່ຈະເຮັດ. ຄຳສັ່ງນີ້ເລີ້ມຕົ້ນໃນຄວາມຮັກພາຍໃນໃຈອອກສູ່ພາຍນອກ. ຈົ່ງເລີ້ມຕົ້ນໃນ
ການອະທິຖານສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ສະແດງການຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ພຣະບິດາສຳລັບການຈັດຫາຜູ້ລ້ຽງແກະໃຫ້ແກ່
ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ.

2. 1 ເທຊະໂລນິກ 5: 14-15
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ພີ້ນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ພວກເຮົາວອນຂໍພວກເຈົ້າໃຫ້ເຕືອນສະຕິຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບຽບ ຈົ່ງຊູໃຈຜູທ
້ ີ່ນ້ອຍໃຈ, ຈົ່ງຊ່ອຍ

ເຫຼືອຜູທ
້ ີ່ອ່ອນກຳລັງ, ຈົ່ງອົດທົນຕໍຄ
່ ົນທັງປວງ.
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ຈົ່ງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ມຜ
ີ ໃ
ູ້ ດເຮັດຊົວ
່ ຕອບແທນການຊົວ
່ ແຕ່ຈົ່ງ

ສແວງຫາທາງເຮັດດີຕກ
ໍ່ ັນແລະກັນຢູສ
່ ເມີ ແລະຕໍ່ຄົນທັງປວງດ້ວຍ.
ຄຳເຕືອນສະຕິຂອງຂໍຄ
້ ຳສັ່ງໃຫ້ຢກ
ູ່ ັບທຸກຄົນດ້ວຍສັນຕິສຸກ, ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍໆຂໍ້ສເນີ ທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາຫຼິກເວັ້ນ.
 ເຕືອນຄົນທີ່ກຽດຄ້ານ.

ຄຳເວົ້າທີ່ໂປໂລໃຊ້ສຳລັບ “ ກຽດຄ້ານ” ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວ້າງຂວາງກວ່າການ

ເປັນຄົນຂີຄ
້ ້ານ. ທີ່ໃຊ້ກັບບາງຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບຽບຫຼືສ້າງຄວາມແຕກແຍກ. ທາງການທະຫານຈະໃຊ້ຄຳເວົ້າ
ສຳລັບບາງຄົນຜູ້ທເີ່ ດີນຜິດຈັງຫວະຫຼືກມ
ຸ່ ຄົນທີ່ຂາດວິນັຍ. ແຕ່ລະບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍພ
່ ຽງແຕ່ນຳຕົວເຂົາເອງ
ໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ ແຕ່ຍງັ ນຳຄວາມເສື່ອມເສັຽຕໍ່ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍ, ໂປໂລ
ໄດ້ເຕືອນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃນການຄວບຄຸມການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ.
2

 ເລົ້າໂລມມຕຜູ້ທໝ
ີ່ ົດກຳລັງໃຈແລະຊ່ວຍຄົນທີ່ອ່ອນກຳລັງ. ການໝົດກຳລັງໃຈແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທໄ
ີ່ ດ້ຮັບຄວາມ
ທຸກທໍຣະມານຈາກການກໍ່ກວນ. ໂປໂລກະຕຸ້ນພວກເຮົາໃຫ້ສະແດງຄວາມເຫັນໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ບຸກຄົນ
ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມໂສກເສົ້າແລະໃນຄວາມມືດ. ຜູອ
້ ່ອນແອ ຮ່ວມໄປເຖິງຜູທ
້ ີ່ຖືກລົບກວນ, ແຕ່ຍັງຮວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່
ທຸກຍາກ, ເຈັບປ່ວຍ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມສາມາດ, ຫຼືຜຄ
ູ້ ົນທີ່ອົດທົນຕໍ່ຄວາມຮັກທີຕ
່ າຍໄປຂ້າງນຶ່ງ.
 ມີຄວາມອົດທົນ. ທີ່ຈະສຳເຣັດຕໍຄ
່ ຳສັ່ງອື່ນ, ເປົ້າໝາຍນຶ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງ: " ມີຄວາມອົດທົນກັບທຸກໆ
ຄົນ.” ຄວາມອົດທົນແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງການໃນຄຣິສຈັກ. ໂປໂລໄດ້ເຕືອນໂບດຟີລບ
ິ ປອຍວ່າພວກເຂົາ
ຕ້ອງການຄວາມອ່ອນ້ອມຖ່ອມຕົວ ພິຈາຣະນາເບິ່ງ "ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄົນອື່ນກວ່າຕົວເອງ”(ຟີລບ
ິ ປອຍ
2:3). ຄວາມອົດທົນແມ່ນຄວາມອ່ອນໂຍນດ້ວນການຖ່ອມຕົວແລະຄວາມຮັກ.
 ເຮັດດີຕໍ່ຄົນອື່ນ ບໍ່ເຮັດຊົ່ວ. ການອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວແລະຄວາມຮັກຍັງເປັນຄວາມປາຖນາຊະນິດນຶ່ງທີ່ກວດ
ສອບຮັກສາຄວາມປາຖນາພະຍາຍາມແກ້ແຄ້ນ, ແລະແທນທີ່ຈະແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມອັນໃດເປັນສິ່ງທີ່ດສ
ີ ຳລັບ
ຄົນອື່ນ. ນີ້ຈະຕ້ອງເປັນຮອຍບາດແຜທີ່ເດັ່ນໃນຄຣິສຕະຈັກເທຊະໂລນິກ ໃນຂະນະທີພ
່ ວກເຂົາປະສົບກັບ
ການກໍ່ກວນຈາກພວກຢິວແລະເຊັ່ນດຽວກັບຄົນທີ່ບໍ່ເປັນຢິວ. ພຣະເຢຊູສຳແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດກັບເຣື່ອງນີ້
ຢ່າງໃດເມື່ອພຣະອົງມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ.
ພວກເຮົາບໍໄ
່ ດ້ຈ່າຍຣາຄາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍ,ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແລະ
ຄວາມອົດທົນຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ເຕີບໂຕໃນຊີວິດທີ່ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້.

3. 1 ເທຊະໂລນິກ 5:16-22
16

ຈົ່ງຊົມຊື່ນຍິນດີຢູ່ສເມີ. 17ຈົ່ງອ້ອນວອນຢູ່ບໍ່ຂາດ. 18ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນໃນທຸກສິ່ງ ເພາະວ່ານີ້ແຫຼະ, ເປັນນ້ຳພຣະທັຍ

ຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງປາກົດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດສຳລັບເຈົ້າທັງຫຼາຍ.

ຢ່າຫັກຫ້າມພຣະວິນຍານ.
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ຢ່າປມາດຄຳທຳ

20

ນວາຍ. 21ແຕ່ຈົ່ງທົດລອງເບິ່ງທຸກສິ່ງ ສິ່ງໃດດີຈົ່ງຍຶດຖືໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນ 22ຈົ່ງເວັ້ນຈາກຄວາມຊົວ
່ ທຸກຊະນິດ.
ບ້ານຂອງພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະເພນີແບບງ່າຍໆ: ເມື່ອການຮັບປະທານອາຫາສິ້ນສຸດລົງ, ພວກເຮົາບໍເ່ ຄື່ອນ
ຍ້າຍອອກໄປຈາກໂຕະ. ທຸກໆຄົນມີໂອກາດທີ່ຈະສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄຸນຕໍອ
່ ົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຕໍຜ
່ ູ້ອື່ນສຳລັບ
ບາງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ.້ ມັນເປັນຂນົບທຳນຽມທີ່ພິເສດສຳລັບພວກເຮົາເພາະພວກເຮົາຢູຮ
່ ່ວມກັນ ແລະສຸມ
ໃຈໃສ່ໃນການສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄຸນຂອງພວກເຮົາ.
ແຕ່ການໃຫ້ຄຳຂອບໃຈບໍແ
່ ມ່ນເປັນເຣື່ອງສຳລອງສຳລັບວັນຂອບພຣະຄຸນ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິງ່ ໝົດທຸກຄົນໃນພວກ
ເຮົາທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສະແດງການຂອບໃຈ. ເມື່ອພວກເຮົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະມີບາງຄົນໃຫ້ສິ່ງຂອງບາງຢ່າງແກ່
ພວກເຮົາ, ພໍແ
່ ມ່ຫຼືພໍ່ເຖົ້າຈະຖາມຄຳຖາມ: “ເຈົ້າຈະເວົ້າແນວໃດ?” ໂດຍທົ່ວໄປ, ພວກເຮົາໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຈະເວົ້າ, "
ຂອບໃຈ." ພໍແ
່ ມ່ຂອງພວກເຮົາບໍຕ
່ ້ອງການພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກນີເ້ ປັນການໃຫ້ສິດ. ກ່ອນສິ່ງອື່ນໃດພວກເຮົາຖືກ
ສອນຈາກຄົນລຸ້ນອ້າຍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນສຳຂອງຂວັນທີ່ຄົນອື່ນມອບໃຫ້.
ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນບໍແ
່ ມ່ນສິ່ງທີ່ສຳລອງໄວ້ສຳລັບສິ່ງທີ່ດທ
ີ ີ່ເປັນການງ່າຍທີຈ
່ ະຂອບໃຈ. ພວກເຮົາ "ໃຫ້ຄຳຂອບໃຈໃນ
ທຸກສິ່ງ.” ພວກເຮົາບໍໄ
່ ດ້ໃຫ້ຄຳຂອບໃຈສຳລັບທຸກສິ່ງ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງເຮັດໃນທຸກໆສິ່ງ. ໃນເວລາທີ່ດແ
ີ ລະເວລາທີ່ບໍ່ດ,ີ
ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຄິດຂອງການຂອບພຣະຄຸນ. ມີຊວ
ີ ິດຢູໃ
່ ນຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ເລື້ອຍໆແລະມີອິດທິພົນຕໍຈ
່ ິດໃຈ ດັ່ງນັ້ນ
ຊີວິດໂປໂລໃຫ້ສອງຂໍຄ
້ ຳສັ່ງທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງການຂອບພຣະຄຸນຢູ່ເລື້ອຍໆ. ມີຄວາມປິຕິ
ຍິນດີແລະອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະເຮັດຢູຢ
່ ່າງນັ້ນເປັນປະຈຳ. ຖ້າພຣະເຈົ້າປາຖນາໃຫ້ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນສຳ
ລັບທຸກໆສິ່ງ, ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຮັບຮູ້ຢູ່ຕລອດເຖິງການຊົງພຣະຊົນຢູຂ
່ ອງພຣະເຈົ້າ, ຣິດອຳນາດ, ແລະການ
ຄຸ້ມຄອງຢູທ
່ ຸກໆສະຖານະການ. ແຕ່ທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງອະທິຖານຢູເ່ ລື້ອຍໆເພື່ອຮັກສາຄື້ນສຽງຂອງ
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ພວກເຮົາກັບພຣະອົງ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີຂ
້ ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊົ່າຣົດຂະນະທີຣ
່ ົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ຮ້ານສ້ອມແປງ. ກ່ອນອື່ນໝົດຂ້າພະເຈົ້າຈັດ
ຕັ້ງຕາຕະລາງລາຍການຂອງສະຖານີວິທະຍຸ, ດ້ວຍການໃຊ້ນິ້ວມືສຳຜັດ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະກົດປຸ່ມລ໊ອກສຽງເພງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າມັກ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີສຽງເພງສົ່ງມາຢູຕ
່ ລອດ. ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເໝືອທຸກສິ່ງ
ແລະຂອບຄຸນພຣະອົງ, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງເປີດກົດລ໊ອກປຸ່ມຄື້ນສຽງໄວ້ ເພື່ອຈະໄດ້ຍິນແລະເວົ້າລົມກັບພຣະອົງ. ພວກ
ເຮົາຈຳຕ້ອງເປີດໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກຳລັງເວົ້າ. ແລະເມື່ອສິ່ງນີ້ມກ
ີ ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂອບພຣະຄຸນ
ແລະການອະທິຖານ, ພວກເຮົາເກີດມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຢ່າງລົ້ນເຫຼືອໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງແລະ
ທຸກສິ່ງກໍຈັດຕຽມໄວ້ໃນພຣະຄຣິດ.
ທ້າຍສຸດນີ້,ໂປໂລໄດ້ເຕືອນວ່າຢ່າຮັກຫ້າມການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜ່ານທາງຜູເ້ ຊື່ອຄົນອື່ນໆ. ບັນ
ຫາແມ່ນຂອງປະທານຝ່າພຣະວິນຍານມຮການທຳນວາຍ. ເພາະວ່າ, ໂປໂລບໍໄ
່ ດ້ໃຫ້ຊ່ອງວ່າງສຳລັບຝູງຊົນທີ່ເຊື່ອມ
ຕິດຕໍ່ອັນໃດກໍຕາມທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນຄວາມຈິງ. ສິ່ງທັງໝົດແມ່ນການທົດສອບ; ຄວາມສາມາດໃນ
ການຕັດສິນຈະຕ້ອງນຳມາໃຊ້ສຳລັບການປົກປ້ອງແລະການນຳພາຄຣິສຕະຈັກ.
ຂະນະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາສືບຕໍສ
່ ແວງຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ ສຳລັບອັນໃດກໍຕາມທີ່ພຣະຊົງກະ
ທຳໃນພຣະກາຍ (ຂໍ້ 8), ສືບຕໍ່ໃນການຟັງພຣະອົງໃນຄຳອະທິຖານ (ຂໍ້ 17), ແລະສືບຕໍຊ
່ ົມຊືນ
່ ຍິນດີ (ຂໍ້ 16) ສຳລັບ
ການຈັດຕຽມຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ, ຈາກນັ້ນຈິດໃຈຂອງເຮົາຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານ
ທາງຄົນອື່ນ. ແລະເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຂອບພຣະຄຸນ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ດັ່ງນັ້ນທ່ານດຳເນີນຊີວິດໃນການຂອບພຣະຄຸນຢ່າງໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເຖິງການນຳໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນີ້.

 ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ. ໃຊ້ເວລາແຕ່ລະວັນເພື່ອສະແດງການຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງອັນ
ໃດທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານ: ຄັ້ງທີ່ທ່ານອະທິຖານ, ການຈັດຕຽມໃຫ້ໃນໄວໆນີ້, ຄຸນສົມບັດຊືສ
່ ຽງດີ,
ຫຼືແມ່ນກະທັ້ງຊີວິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. ສິ່ງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ແລະການຂອບພຣະຄຸນທີ່ຊັດເຈນໂດຍ
ຕລອດໝົດມື້. ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງຈິດໃຈຂອງທ່ານທີ່ປ່ຽນຈາກຄວາມກັງວົນເປັນຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຊົມຊື່ນ.
 ຂອບໃຈຄົນອື່ນໆ. ອະທິຖານເພື່ອສິດຍາພິບານຂອງທ່ານຫຼືຜເູ້ ຊື່ອຄົນອື່ນໆຜູ້ທີ່ຊ່ວຍທ່ານໃນການເດີນໄປ
ກັບພຣະຄຣິດ.

ຖາມພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານໜູນໃຈຄົນອື່ນຢ່າງໃດ. ສົ່ງໂພສຄາດ, ສົ່ງຂໍ້

ຄວາມ, ຫຼືສົ່ງອີແມວເພື່ອສະແດງຄວາມໂຄຣົບແລະຂອບໃຈ.
 ຊ່ວຍຄົນອື່ນສະແດງຄຳຂອບໃຈ. ໃຫ້ການໜູນໃຈຄົນອື່ນ ຜູ້ທຕ
ີ່ ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ແລະຈິດວິນຍານ. ອະທິຖານເພື່ອເຂົາກ່ອນ ແລະເຕືອນສະຕິຕົວເອງເຖິງການທຳງານຂອງຂ່າວປະເສີດ ໃນ
ທ່ານ. ພົບກັບແຕ່ລະຄົນ, ຟັງ, ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີຕ
່ ້ອງການຂອງເຂົາ.ຈາກນັ້ນ, ສັນຍາທີ່ຈະເດີນໄປກັບ
ເຂົາ, ອະທິຖານກັບເຂົາ, ແລະຊອກຫາວິທີແກ້ບັນຫາທີ່ຈະຊ່ວຍເຂົາໄດ້. ຫາເຫດຜົນທີ່ເຂົາສາມາດຂອບຄຸນ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
ຄັ້ງນຶ່ງພວກເຮົາມາຫາພຣະຄຣິດຜ່ານທາງການກັບໃຈໃໝ່ແລະຄວາມເຊື່ອ, ພວກເຮົາເລີ້ມຕົ້ນເດີນໄປເຮັດໃຫ້
ເຮົາເປັນເໝືອນພຣະຄຣິດຫຼາຍຂຶ້ນແລະຫຼາຍຂຶ້ນ,

ສ່ວນໃຫ່ຽຂອງການມີຊວ
ີ ິດຢູຈ
່ ະສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ພຣະຄຸນທີ່

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳມາຊ່ອຍຊູຄວາມຄິດແລະຈິດໃຈຂອງເຮົາຢູເ່ ລື້ອຍໆ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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